Załącznik nr 1

ZGOK.ZAM/04/15
Załącznik do zaproszenia do składania ofert:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Sukcesywne dostawy artykułów bhp na Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Rzędowie”
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów bhp, zgodnie
z poniższym wykazem, realizowane w formie zamówień częściowych, zgodnie z
bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
CPV:
2
18141000-9
18143000-3

Rękawice robocze
Akcesoria ochronne

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Lp.
Asortyment
1.
Rękawice do
szkła

2.

Rękawice do prac
przy zagrożeniu
biologicznym

3.

Rękawice do prac
w środowisku
mokrym

5

Rękawice do prac
ogólnych

6

Rękawice
ocieplane

Opis
Rękawice ochronne
wykonane z włókna
szklanego, powlekane
nitrylem gumą od strony
chwytnej, z przeznaczeniem
do prac przy szkle,
(odporność na przecięcia 5)
EN388 - odporność
EN420 Kat. II
Rękawice chroniące przed
substancjami chemicznymi i
mikroorganizmami ,
odporne na zagrożenia
mechaniczne
EN 374, EN 420
Rękawice ochronne
bawełniane powlekane
nitrylem od strony chwytnej
wodoodporne, stosowane do
usuwania odpadów EN
420, EN 388
Rękawice ochronne
powlekane spienioną
mieszkanką kauczuku
nitrylowego EN 388, EN
420
Rękawice ocieplane
powlekane gumą,

Jedn. miary
Para

Ilość
100

para

250

para

2 500

para

100

para

270
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termoodporne EN 511, EN
388, EN420
5.

Rękawice
jednorazowe
lateksowe

6.

Rękawice
jednorazowe
Foliowe
Półmaska
filtrująca

7.

8.

Pochłaniacze

9.

Fartuchy foliowe

10.

Nauszniki
ochronne
Dozownik do
stoperów

11.

12.

Przyłbice
ochronne twarzy

Rękawice ochronne
jednorazowe, EN420 EN
455-1, 2, 3. Kat. I grubość;
0,12mm

Rękawice ochronne
jednorazowe EN 420
Grubość: 0,01mm
Półmaska filtrująca z
wymiennymi elementami
oczyszczającymi
preferowany producent
3M-6200 6000
Pochłaniacze zapewniające
ochronę przed parami
organicznymi, gazami
nieorganicznymi i gazami
kwaśnymi (preferowany
producent 3M 6057 ABE1)
Fartuchy foliowe
jednorazowe EN 340
rozmiar 75x115
Nauszniki ochronne EF 803
EN 252-1 Kat. II
Dozownik do stoperów z
możliwością mocowania do
ściany
Przyłbice ochronne twarzy
umożliwiające ochronę
przed opiłkami
opracowywanych
materiałów

para

3 000

para

3 000

szt.

2

para

3

Rolka (100 szt.)

82

szt.

5

szt.

3

szt.

5

3. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów bhp, zgodnie
z powyższym wykazem, realizowane w formie zamówień częściowych, zgodnie z
bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.
4. Dokładną ilość artykułów bhp Zamawiający poda w poszczególnych zamówieniach
częściowych.
5. Zamawiający może polegać na wiedzy Wykonawcy w doborze powyższego
asortymentu.
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości artykułów określonego rodzaju i
zamiany na inny, w stosunku do szacunków określonych w specyfikacji, dostosowując
je do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
7. Wymagany termin realizacji dostawy – do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia
zapotrzebowania przez Zamawiającego w formie zamówienia częściowego.
8. Podana w formularzu oferty cena jednostkowa obejmuje cenę zakupu artykułów (wg
wykazu) wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego oraz zawiera wszelkie koszty
Wykonawcy niezbędne do zrealizowania zamówienia (bez podatku VAT). Cena ta jest
niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy – wg zamówień częściowych Zamawiającego.
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